
Správa o činnosti Prezídia DPO SR 

 
Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 

 
dovoľte, aby som Vám z poverenia Prezídia DPO SR predložil správu 

o jeho činnosti od posledného 10. Snemu DPO SR, ktorý sa konal dňa  6. 11. 

2021 v Galante. 
 
Prezídium DPO SR za toto obdobie rokovalo štyrikrát. 

 
 Prvýkrát členovia prezídia rokovali on-line dňa 15. decembra 2021, kedy sa uskutočnilo 26. 

riadne rokovanie Prezídia DPO SR. 

 

Úvodom rokovania prezident DPO SR privítal všetkých prihlásených členov 
prezídia, oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol rozšírený o bod: 

 
- Podanie žiadosti Vendelína Horvátha - generálneho sekretára DPO SR 

o rozviazanie pracovného pomeru dohodou. 

 
Súčasne boli prerokované nasledovné návrhy a požiadavky: 

 

- Generálny inšpektor Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. – člen Prezídia DPO 
SR predložil požiadavku na uskutočnenie tohto rokovania Prezídia DPO 

SR bez účasti generálneho sekretára a zamestnancov Sekretariátu DPO 
SR a prerokovať začatie disciplinárneho konania voči Vendelínovi 
Horváthovi - generálnemu sekretárovi DPO SR, ktorý bez súhlasu 

nadriadených orgánov použil finančné prostriedky získané z predaja 
nehnuteľnosti v Martine – Priekope na činnosť DPO SR – konkrétne aj 

na vyplatenie miezd zamestnancom. Požiadavka nebola  hlasovaním 
členov prezídia schválená a nebola zaradená do programu.  

 

- Generálny inšpektor Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. – člen Prezídia DPO 
SR predložil požiadavku na zaradenie bodu - začatie disciplinárneho 
konania voči Miroslavovi Horváthovi - zamestnancovi DPO SR – obchod, 

dlhodobo nevytvára zisk, v rámci protipandemických opatrení obchod 
nerozvinul dostatočne činnosť z pohľadu predaja a zisku cez e-schop a 

sortiment obchodu na stránke DPO je vytvorený neatraktívne 
a neprehľadne. Požiadavka nebola hlasovaním členov prezídia 
schválená na zaradenie do programu. 

 
- Prezident DPO SR predložil na prerokovanie sťažnosť podanú členom 

Snemu DPO SR Mgr. Dušanom Mihókom, ktorá nebola hlasovaním 
členov prezídia schválená na zaradenie do dnešného programu 
rokovania, nakoľko je potrebné počkať na stanovisko RKaRK DPO SR. 

Bude predmetom rokovania v 1/2022. 
 

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a  schválilo 

organizačné zabezpečenie aktu udeľovania titulov „Zaslúžilý člen DPO SR“ 



v roku 2022, ktorý sa uskutoční podľa vývoja epidemiologickej situácie  

v Dome DPO SR v Bratislave. Sekretariátu DPO SR bolo uložené  zabezpečiť 

úlohy súvisiace s bezproblémovým priebehom akcie a vyhodnotenie aktu 

udeľovania titulov predložiť na zasadnutie Prezídia DPO SR auguste 2022. 

 
 V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo výsledky 

inventarizácie majetku DPO SR a návrh na vyradenie majetku DPO SR ku dňu 
31. 10. 2021. Sekretariátu DPO SR bolo uložené vykonať do 31. 12. 2021 
odpísanie vyradených hospodárskych prostriedkov zo zostáv majetku 

a z účtovného stavu. Súčasne bola členom prezídia predložená informácia 
o stave hospodárskych prostriedkov DPO SR v účtovnej a operatívnej evidencii 
po odpísaní vyradeného majetku, ktorú prezídium zobralo na vedomie. 

Vo štvrtom bode bolo prerokované vyhodnotenie územných kôl hry 
Plameň v roku 2021, ktorú členovia prezídia schválili. 

 
V ďalšom bode bolo schválené vyhodnotenie 10. zasadnutia Snemu DPO 

SR, ktoré sa konalo dňa 6. novembra 2021 v Galante. Súčasne členovia 

prezídia poďakovali viceprezidentovi DPO SR za zabezpečenie priestorov na 
uskutočnenie prezenčného rokovania Snemu DPO SR. 

 
V šiestom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a zobralo na vedomie 

stav členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 10. 

2021.  
 

V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 

 

A. Schválilo vyhlásenie kvalifikačnej súťaže mladých hasičov v disciplínach 
CTIF na XXIII. Medzinárodnú súťaž mladých hasičov CTIF 2022 v Celje, 

Slovinsko a Sekretariátu DPO SR uložilo, zaslať schválené vyhlásenie 
kvalifikačnej súťaže mladých hasičov v disciplínach CTIF na všetky ÚzO 

DPO SR a zverejniť schválené vyhlásenie kvalifikačnej súťaže mladých 
hasičov v disciplínach CTIF na internetovej stránke DPO SR. 
 

B. Schválilo udelenie odznakov odbornosti Preventivár požiarnej ochrany 
obce pre uchádzačov podľa predloženého zoznamu a Sekretariátu DPO 
SR uložilo schválené odznaky odbornosti preventivár PO obce s výpisom 

uznesenia Prezídia DPO SR zaslať na príslušné ÚzO DPO SR.  
 

C. Zobralo na vedomie Smernicu na získanie odznaku odbornosti 
Preventivár požiarnej ochrany a generálnemu inšpektorovi Ing. 
Tánczosovi, PhD. uložilo smernicu predložiť na schválenie na rokovanie 

Snemu DPO SR v apríli 2022. 
 

D. Schválilo s pripomienkou návrh na udelenie vyznamenania DPO SR 

a uložilo zabezpečiť jeho odovzdanie na celoslovenskom akte v r. 2022. 
 



E. Schválilo vyhodnotenie priebehu územných súťaží DHZ, krajských súťaží 

DHZ a Majstrovstiev SR DHZ v roku 2021 vrátane ekonomického 
zhodnotenia. 
 

F. Zobralo na vedomie podanie žiadosti Vendelína Horvátha - generálneho 
sekretára DPO SR o rozviazanie pracovného pomeru dohodou  
a prezidentovi DPO SR uložilo konať v tejto záležitosti. 

 

G. Zobralo na vedomie informáciu prezidenta DPO SR o uskutočnenom on-
line rokovaní dňa 14. 12. 2021 so štátnym tajomníkom MV SR p. 

Vendelínom Leitnerom ohľadom financovania DPO SR. Rokovania sa 
zúčastnil aj plk. Ing. Mikulášek – prezident HaZZ a Vendelín Horváth – 

generálny sekretár DPO SR. Z rokovania vyplynula požiadavka na 
vytvorenie 2-3 člennej komisie členov DPO SR, ktorí budú rokovať 
s Prezídiom HaZZ o ekonomických otázkach - projektoch pre r. 2022. 

Členovia prezídia schválili za DPO SR do komisie p. Sotákovú – vedúcu 
ekonómku DPO SR a generálneho inšpektora Bc. Jozefa Smolinského. 
 

H. Zobralo na vedomie informáciu generálneho sekretára DPO SR o vzdaní 
sa funkcie viceprezidenta Slovenského národného komitétu CTIF a 

schválilo delegovanie členov DPO SR na rokovanie valného zhromaždenia 
Výboru SNK CTIF, ktoré sa uskutoční 21. 12. 2021 v Dome DPO SR. 
Súčasne splnomocnilo delegovaných členov DPO SR na hlasovanie za 

generálneho inšpektora Ing. Tánczosa, PhD. na pozíciu viceprezidenta 
SNK CTIF. 
 

I. Splnomocnilo generálneho sekretára DPO SR k oznámeniu na Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny hromadné prepúšťanie zamestnancov 
v DPO SR, ktoré navrhla vo svojej správe komisia schválená na 10. 

Sneme DPO SR. Súčasne uložilo generálnemu sekretárovi, zaslať  
predsedom krajských organizácií DPO SR svoj návrh na novú 

organizačnú štruktúru DPO SR. 
 

J. Prezídium DPO SR uložilo – poverilo predsedu ROPK DPO SR začať 

pracovať na nových Stanovách DPO SR – opravy a doplnenia v zmysle 
diskusných príspevkov vznesených na poslednom Sneme DPO SR. 
 

Členovia Prezídia DPO SR sa na koniec rokovania dohodli na uskutočnení 

mimoriadneho rokovania Prezídia DPO SR v januári 2022, ktoré bude podľa 

aktuálnych opatrení vlády uskutočnené buď prezenčne alebo on-line. 

Na záver hlavný inšpektor Pavol Ceľuch – prezident DPO SR poďakoval 

prítomným za účasť na on-line zasadnutí a rokovanie ukončil. 

 

    

 

 



 

     Druhýkrát sa na podnet člena prezídia a povereného vedúceho 

sekretariátu DPO SR Bc. Jozefa Smolinského sa dňa 10. 3. 2022 uskutočnilo 

27. mimoriadne on-line rokovanie Prezídia DPO SR. Na úvod rokovania 

prezident DPO SR Pavol Ceľuch privítal všetkých prihlásených členov prezídia, 

ako i predsedníčku RKaRK DPO SR.  

     Hlavným bodom programu mimoriadneho rokovania bolo oboznámiť 

členov prezídia so situáciou na hraniciach súvisiacou s utečeneckou krízou, 

ako i riešenie zvolávania našich členov k zabezpečeniu pomoci. Program bol 

rozšírený o informácie k predloženým projektom na čerpanie financií zo 

štátneho rozpočtu, ďalej o informáciu čerpania rozpočtu a stavu vlastných 

finančných prostriedkov, ako i o riešeniach na zvládnutie nepriaznivej 

finančnej situácie. 

-  So situáciu súvisiacou s utečeneckou krízou informoval členov prezídia 

prezident DPO SR, ktorý  zdôraznil, že situácia je veľmi vážna, ťažká a náročná 

na psychiku.  Všade potrebujú pomoc dobrovoľných hasičov, či išlo o stavanie 

stanov,  službu na hranici, potrebujú ich obce, VÚC, červený kríž, aj brigáda 

v Humennom. Preto prezident DPO SR rokoval s riaditeľom KR HaZZ v Prešove  

a dohodli sa na tom, aby zvolávanie bolo z KOS priamo na tajomníkov ÚzO 

DPO SR, ktorí následne zabezpečia zvolanie potrebného počtu členov DHZO 

a DHZ.   

 Ďalej prezident DPO SR informoval členov prezídia o výsledkoch 

rokovania na SK 8, ako i o uskutočnenej zbierke zdravotníckeho materiálu pre 

Ukrajinu. Z dôvodu pracovných povinností sa prezident DPO SR z rokovania 

ospravedlnil a poveril vedením prezídia povereného vedúceho sekretariátu 

DPO SR.  

 Informáciu k predloženým projektom na čerpanie financií zo štátneho 

rozpočtu predniesol poverený vedúci sekretariátu DPO SR. Ďalej informoval 

o uznesení  9.  Snemu DPO SR zo dňa 9. 4. 2011, na základe  ktorého bol 

podľa počtu členov v okrese, schválený kľúč na hodinové úväzky tajomníkov  

ÚzO DPO SR.   

 V ďalšom informoval o čerpaní a stave vlastných finančných 

prostriedkov.   

 Do diskusie sa postupne zapojili všetci členovia prezídia DPO SR, ktorí 

sa vyjadrili k situácii súvisiacej s utečeneckou krízou, ako i k predneseným 

problémom týkajúcich sa zložitej finančnej situácii. 

Tretíkrát sa rokovanie Prezídia DPO SR uskutočnilo dňa 15. januára 

2022 v Bratislave. Jednalo sa o 28. riadne zasadnutie Prezídia DPO SR. 
Rokovanie otvoril a viedol p. Pavol Ceľuch - prezident DPO SR. Oboznámil 
prítomných členov s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 



Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na 

vedomie s pripomienkou návrh rozpočtu vlastných finančných prostriedkov 
DPO SR na rok 2022. PaedDr. Zanovitovi uložilo návrh rozpočtu vlastných 

finančných prostriedkov DPO SR pre rok 2022, ktorý bude v prípade podpisu 
zmluvy na dotáciu zo štátneho rozpočtu pre rok 2022 upravený predložiť na 
schválenie dnešnému 11. Snemu DPO SR. 

 
V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo návrh na 

zvolanie dnešného zasadnutia Snemu DPO SR. Sekretariátu DPO SR uložilo 

zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s jeho prípravou a priebehom. 

Na programe štvrtého bodu zasadnutia bolo prerokovanie 
organizačného zabezpečenia územných kôl hry mladých hasičov Plameň 2022, 

ktoré bolo schválené. Sekretariátu DPO SR bolo uložené v 2/2022 zaslať 
schválené organizačné zabezpečenie územných kôl hry Plameň  na všetky ÚzO 
DPO SR, ktoré si vypracujú vlastné organizačné zabezpečenie územného kola 

hry Plameň. 
 
Podľa piateho bodu prezídium prerokovalo a schválilo organizačné 

zabezpečenie  územných súťaží hasičského dorastu v roku 2022. Odporučilo 
územné súťaže uskutočniť v termíne do konca septembra 2022. Sekretariátu 

DPO SR bolo uložené v 2/2022 schválené organizačné zabezpečenie 
územných súťaží hasičského dorastu pre rok 2022 zaslať  na všetky ÚzO DPO 
SR. 

V šiestom bode rokovania členovia prezídia schválili informáciu 
o príprave Republikového valného zhromaždenia DPO SR, ktoré sa uskutoční 

v Trenčíne v dňoch  6. a 7. 8. 2022. Prezidentovi DPO SR uložili podrobne 
spracovaný kompletný materiál RVZ DPO SR spolu s príslušnými materiálmi 
(Plán hlavných úloh ..., návrh zloženia pracovného predsedníctva, Mandátovej 

– Volebnej – Návrhovej komisie RVZ DPO SR, ...) predložiť na 11. zasadnutie 
Snemu  DPO SR. Členom orgánov DPO SR uložili, aktívne sa podieľať na 
príprave a priebehu RVZ DPO SR. 

 
Na programe siedmeho bodu zasadnutia bolo prerokovanie 

organizačného zabezpečenia Republikového valného zhromaždenia DPO SR 
a osláv 100. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, ktorú 
členovia prezídia schválili. Súčasne prezidentovi DPO SR a vedúcemu 

Sekretariátu DPO SR uložili: 
1. Zabezpečiť realizáciu úloh súvisiacich s  RVZ DPO SR a osláv 100.výročia 

ZHJ na Slovensku. 

2. Spracovať projekt na dotáciu zo štátneho rozpočtu na tento účel a do 25. 

2. 2022 projekt predložiť na schválenie Prezídiu HaZZ. 

3. Zabezpečiť propagáciu RVZ DPO SR a osláv 100. výročia založenia ZHJ na 

Slovensku v časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR, prípade 

v iných médiách. 

 
 



V ôsmom bode zasadnutia členovia prezídia zobrali na vedomie stav 

členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 12. 2021 
ako aj k 31. 1. 2022. 

 
V bode Rôzne, prezídium prerokovalo nasledovné: 
 

A. Zobralo na vedomie žiadosť predsedu Republikovej organizačno-
právnej komisie DPO SR p. Jozefa Smolinského na stiahnutie 
materiálu Úprava Stanov DPO SR. 

 

B. Schválilo s doplnením zmenu dodávateľa tlače časopisu Požiarnik 
a Ing. Jána Siváka za šéfredaktora časopisu. Súčasne uložilo 

vedúcemu Sekretariátu DPO SR: 

 Dohodnúť zmluvné podmienky na prípravu a tlač časopisu 

Požiarnik a tieto predložiť v 2/2022 k podpisu prezidentovi DPO 
SR 

 Pripraviť od 3/2022 Dohodu o pracovnej činnosti pre 

zamestnanca na korektúru a zalamovanie a predložiť ju k podpisu 
prezidentovi DPO SR. 

 Vyhodnotiť obsah a kvalitu časopisu Požiarnik a následne 
materiál predložiť na rokovanie Prezídia DPO SR v 6/2022. 

 
C. Zobralo na vedomie s pripomienkami aktualizáciu vnútorných 

smerníc DPO SR a Sekretariátu DPO SR uložilo, zapracovať vznesené 

pripomienky do jednotlivých smerníc a tieto predložiť 11. Snemu 
DPO SR na schválenie. Súčasne uložilo predsedom KO DPO SR 

smernice prerokovať na svojich zasadnutiach, prípadne ozrejmiť 
nejasnosti členom DPO SR. 
 

D. Schválilo úpravu dodatkov k nájomným zmluvám v nehnuteľnosti 
DPO SR Martin s tým, že nájomníkom bude znížená suma nájmu za 

1m2/mesiac z 3,00 € na 2,00 €. Suma réžie za 1m2 ostáva po 
navýšení nezmenená. 

 

E. Schválilo úhrady za prevádzkové náklady /réžie/ pre ÚzO DPO SR, 
ktoré sídlia v nehnuteľnostiach DPO SR na polovičnú cenu réžie za 
1m2 ostatných nájomníkov. ÚzO DPO SR budú mesačne platiť 

v zmysle splátkového kalendára úhrady za prevádzkové náklady na 
Sekretariát DPO SR, ktorý centrálne hradí faktúry dodávateľom 

energií.  
 

F. Schválilo uzatvorenie Dohody o pracovnej činnosti na upratovanie 

Hasičského domu v Martine, pre správcu nehnuteľnosti DPO SR 
v Prešove, pre pracovníka na zastupovanie počas MD zamestnanca 

ÚzO DPO SR Topoľčany a povereného vedúceho Sekretariátu DPO 
SR.  

 

G. Schválilo zrušenie výberového konania na obsadenie pracovného 
miesta vedúceho Sekretariátu DPO SR pre nedodržanie podmienok 



prihlásených kandidátov. Sekretariátu DPO SR uložilo vyhlásiť nové 

výberové konanie s upravenými podmienkami. 

Štvrtýkrát členovia prezídia rokovali on-line dňa 11. apríla 2022, kedy sa formou on-

line uskutočnilo 29. riadne rokovanie Prezídia DPO SR.  

 
Rokovanie otvoril a po dohode s prezidentom DPO SR, ktorý bol na ceste 

z iného rokovania, viedol generálny inšpektor DPO SR Bc. Smolinský – 

poverený vedúci Sekretariátu DPO SR. Oboznámil prítomných členov 
s programom rokovania, ktorý bol jednomyseľne schválený.  

Po kontrole plnenia uznesení prezídium prerokovalo a zobralo na 

vedomie správu o hospodárení DPO SR za rok 2021 a p. Zanovitovi, uložilo 

správu predložiť 11. Snemu DPO SR na schválenie. 

 

V treťom bode zasadnutia prezídium prerokovalo a schválilo 

s pripomienkou návrhy na priznanie, povýšenie a prepožičanie hodností 

v skupine inšpektorov I/2022. Sekretariátu DPO SR uložilo schválené 

hodnosti zaviesť do databázy  a výpis zaslať na príslušné územné organizácie 

DPO SR, ktoré hodnosti zavedú do evidencie a výpis zašlú na zainteresované 

dobrovoľné hasičské zbory. 

 Prezídium podľa štvrtého bodu prerokovalo a schválilo s pripomienkou 
organizačné zabezpečenie obvodových a územných súťaží DHZ. Sekretariátu 
DPO SR DPO SR uložilo zaslať v 4/2022 schválené organizačné zabezpečenie  

na všetky ÚzO DPO SR aj s pripomenutím dôležitých zmien v novelizovaných 
pravidlách. 
ÚzO DPO SR uložilo: 

1. Vypracovať vlastné organizačné zabezpečenie súťaže.  
2. Vyhodnotenie obvodových a územných súťaží DHZ zaslať na Sekretariát 

DPO SR do 7 dní po ich konaní. 
 
 Podľa piateho bodu  prerokovalo a schválilo organizačné zabezpečenie 

krajských kôl a Celoštátneho kola hry mladých hasičov Plameň 2022, ktoré 
sa uskutoční dňa 2. 7. 2022 v Hurbanove. 

Sekretariátu DPO SR DPO SR uložilo zaslať v 4/2022 schválené organizačné 
zabezpečenie na KO DPO SR a zabezpečiť všetky úlohy súvisiace s prípravou 
a priebehom Celoštátneho kola hry Plameň 2022. 

Krajským organizáciám DPO SR uložilo: 
1. Vypracovať vlastné organizačné zabezpečenie KK hry Plameň 2022.  
2. Zaslať materiály uvedené v organizačnom zabezpečení KK hry Plameň 

bezprostredne po ich konaní mailom na Sekretariát DPO SR. 
 

 V šiestom bode zasadnutia boli prerokované návrhy na udelenie 

vyznamenaní DPO SR, ktoré prezídium schválilo s pripomienkou a doplnením.   

Sekretariátu DPO SR uložilo schválené vyznamenania vyexpedovať v 5/2022 

na príslušné ÚzO DPO SR. 

Na programe siedmeho bodu bolo prerokovanie návrhov na udelenie 

medaily Za zásluhy o výchovu, ktoré boli schválené. Sekretariátu DPO SR bolo 



uložené schválené medaily vyexpedovať na príslušné ÚzO DPO SR, ktoré ich 

pri vhodnej príležitosti odovzdajú oceneným členom a funkcionárom. 

V nasledujúcich bodoch 8 a 9 malo byť podľa schváleného tematického 

plánu zasadnutí orgánov prerokované vyhodnotenie výročných členských 

schôdzí DHZ za rok 2021 a vyhodnotenie valných zhromaždení ÚzO DPO SR, 

ktoré však pre posunutie termínov ich konania nebolo možné spracovať 

a vyhodnotenia budú predložené na nasledujúce zasadnutie prezídia. 

Podľa desiateho a jedenásteho bodu bola členom prezídia predložená 

informácia o príprave RVZ DPO SR a o príprave osláv 100. výročia založenia 

ZHJ, ktorú členovia prezídia zobrali na vedomie. 

V dvanástom bode členovia prezídia prerokovali a schválili  

vyhodnotenie celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému „Pomoc 

hasičov pri pandémii“.  Sekretariátu DPO SR uložili s vyhodnotením 

celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave za školský rok 2021/2022 

oboznámiť príslušné ÚzO DPO SR a víťazné školské a mimoškolské 

zariadenia. Vyhodnotenie tiež uverejniť v časopise Požiarnik a na internetovej 

stránke www.dposr.sk. Odovzdávanie ocenení víťazom celoštátneho kola 

súťaže detí vo výtvarnom prejave sa uskutoční prostredníctvom 

zainteresovaných ÚzO DPO SR do konca aktuálneho školského roka. 

 

V trinástom bode zasadnutia členovia prezídia prerokovali a schválili 

vyhodnotenie Celoštátneho kola literárnej súťaže na tému „Ochrana pred 

požiarmi očami detí a mládeže“ za školský rok 2021/2022. Sekretariátu DPO 

SR uložili z vyhodnotením oboznámiť príslušné ÚzO DPO SR a víťazné školské 

a mimoškolské zariadenia. Vyhodnotenie tiež uverejniť v časopise Požiarnik 

a na internetovej stránke www.dposr.sk. Odovzdávanie ocenení víťazom 

celoštátneho kola súťaže detí vo výtvarnom prejave sa uskutoční 

prostredníctvom zainteresovaných ÚzO DPO SR do konca aktuálneho 

školského roka. 

Na programe štrnásteho bodu zasadnutia bolo prerokovanie informácie 

o činnosti Odbornej školy DPO SR v Martine za rok 2021, ktorú členovia 

prezídia schválili.  

V pätnástom bode rokovania členovia prezídia zobrali na vedomie stav 

členskej základne DPO SR a inkaso členských príspevkov ku dňu 31. 3. 2022.  

 

V bode Rôzne prezídium prerokovalo nasledovné: 

A. Zobralo na vedomie úpravu hodinových úväzkov tajomníkov ÚzO DPO SR 
a prezidentovi DPO SR uložilo materiál predložiť na schválenie 11. Snemu 
DPO SR. 



B. Zobralo na vedomie Smernicu pre ÚzO DPO SR a KO DPO SR súvisiacu 

s vynakladaním finančných prostriedkov na činnosť a prezidentovi DPO 
SR uložilo materiál predložiť na schválenie 11. Snemu DPO SR. 

C. Schválilo aktualizáciu vnútorných smerníc DPO SR a Sekretariátu DPO 

SR uložilo, smernice zaslať na všetky ÚzO a KO DPO SR. 

D. Zobralo na vedomie informáciu povereného vedúceho Sekretariátu DPO 
SR o projektoch DPO SR podaných na získanie dotácie zo štátneho 

rozpočtu, ako aj výsledky rokovaní o projektoch na Prezídiu HaZZ a MV 
SR. 

E. Schválilo generálneho inšpektora Mgr. Ing. Ivana Chromeka, PhD. za 

zástupcu DPO SR v redakčnej rade časopisu Spravodajca – protipožiarna 
ochrana a záchranná služba. 

F. Schválilo za tajomníka RVŠ DPO SR Ing. Petra Wolfa. 

G. Schválilo uvoľnenie p. Vendelína Horvátha z funkcie generálneho 
sekretára a štatutárneho zástupcu DPO SR. 

H. Schválilo rozdelenie úvodníkov do časopisu Požiarnik č. 5 až 8/2022. 

I. Zobralo na vedomie vyjadrenie mimoriadneho zasadnutia ÚzO DPO SR 
Martin a vzájomne si vydiskutovalo nejasnosti. 

J. Schválilo delegovanie členov Prezídia DPO SR na zasadnutia KO DPO SR. 

K. Schválilo návrh členov DPO SR na prijatie u prezidentky DPO SR. 

L. Schválilo organizačné zabezpečenie kvalifikačnej súťaže mladých hasičov 
na medzinárodnú súťaž CTIF v Slovinsku. 

 

V poslednom bode rokovania členovia prezídia informovali o zabezpečovaní 
činnosti - aktuálnych akcií a potrieb, ktoré vznikli od predchádzajúceho 

rokovania Prezídia DPO SR. 

 

Na záver hlavný inšpektor Pavol Ceľuch – prezident DPO SR poďakoval 
prítomným za účasť na on-line zasadnutí a rokovanie ukončil. 

 

 
    

Vážené členky a členovia Snemu DPO SR, 

vypočuli ste si správu o činnosti Prezídia DPO SR, ktorú odporúčam schváliť. 
 

 
 


